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העתידה למהימת ו^משה 1המש> מטעם הודעה

 תגובתם להגיש המשיבים על ,14.7.20 מיום ברק-ארז ד׳ השופטת כב׳ להחלטת בהתאם .1

.10:00 בשעה 4.8.20 ליום עד לעתירה המקדמית

 של יציאתו את לאלתר ]המשיב[ יתיר לא ״מדוע העותרים בבקשת העתירה של עניינה .2

 מנת על עזה, לרצועת מישראל (,2-8) )העותרים שלו והאחים אמו עם יחד 1 העותר

 וזאת כעת(, החלים לנהלים בחייו)נכון האחרונה לפעם שם, החי אביו עם להיפגש שיוכל

חצויות״. ״משפחות לנוהל בהתאם

 ,14.1.20 ביום לראשונה המשיב אל פנו העותרים מהמשיב, שנמסר וכפי מהעתירה כעולה .3

 פנו זה, היתר ניצלו משלא .20.1.20 ביום עבורם הונפק העותרים כלל למעבר היתר כאשר

 שהוטל הסגר לאור הוקפאה זו ובקשתם ,20.2.20 ביום עזה למת״ק נוספת פעם העותרים

 מכן לאחר הקורונה. מגפת בצל הציבור בריאות על שמירה של מטעמים עזה רצועת על

 במסגרת .20.2.20 מיום בקשתם שתיבחן מנת על 19.5.20 ביום נוספת פעם העותרים פנו

,1 העותר של כניסתו למעט העותרים, של כניסתם אושרה 22.6.20 מיום מענה

 לרצועת ישראלים ליציאת בקריטריונים ״אי-עמירה לאור נדחתה בקשתו אשר אלעיד,

עזה״.

.1מש/ ומסומן מצורף 20.1.20 מיום המשיב החלטת צילום

דנן. העתירה הוגשה 14.7.20 ביום .4

 הגורמים כלל ידי על בשנית נבחנה העותרים שבקשת לאחר ,3.8.20 ביום כי לעדכן נבקש .5

 לפנים ,20.12.20 ליום עד עזה לרצועת כניסה 1 לעותר גם לאשר הוחלט הרלוונטים,

המקרה. של המיוחדות נסיבותיו ולאור הדין משורת



.2מש/ ומסומן מצורף 3.8.20 מיום המשיב החלטת צילום

 - העתירה במסגרת שהתבקש הסעד - לעותרים וההיתרים המענה בהינתן אלו, בנסיבות .6

להימחק. דינה כן ועל התייתרה, העתירה כי דומה

העולות השונות לטענות להתייחס כדי דנן בהודעה באמור אין כי ספק, הסר למען יובהר, .7

בעתירה.
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